
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-04 1 (25) 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 Plats och tid Munkfors förenings och konferenscenter kl. 18.30-19.40. Ajournering kl. 

18.50-19.00 samt kl. 19.12-19.15. 

Beslutande  
Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista 

(Bilaga Kf § 56) 

Övriga deltagare  
Tjänstemän/övriga deltagare 
 

 

Jan-Olof Appel, kommunchef 

Anna Grenholm, verksamhetschef service 

Anna Falk, verksamhetschef lärande och stöd 

Tobias Nyåker, verksamhetschef omsorg och stöd 

Björn Fogelberg, ekonomichef 

Pauli Björklund (C), revisor 

Mats Hedqvist (S), revisor 

Sigurd Svensson (C), revisor 

Gunn Dahlgren (-), revisor 

Anette Sundhäll (-), revisor 

Thony Liljemark, kommunsekreterare 

 

 

 
 
Utses att justera 

 

Håkan Larsson (S)        Björn Bäckström (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2016-10-11 kl. 10.00 

Underskrifter  
 

Sekreterare 
 

 

 
 
Paragrafer 56-75 

 
 
  
                                   Ordförande 

Thony Liljemark 

 

 
 
 
 

Justerande 

Pia Falk (S)  

 Håkan Larsson (S)                                             Björn Bäckström (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-10-04 
Datum för anslags uppsättande 2016-10-11  Datum för nedtagande 2016-11-02 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
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§§ 

 

 
Dnr 

 
ÄRENDEN 
 

 
Sid 

56  Upprop 3 

57  Godkännande av föredragningslistan 4 

58  
Föredragning av förslag till kommunens budget 2017 och flerårsplan 

2018-2019. Ajournering för allmänhetens frågestund 
5 

59 212-16-041 Förslag till kommunens budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 6-7 

60 320-16-004 
Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter av arkivvården i 

Munkfors kommun 
8-9 

61 556-16-140 Företagspolicy 10 

62  152-16-024 Begäran från revisorerna om ökade arvoden 11 

63 278-12-945 Utbyggnadsplan Munkfors fibernät 12-13 

64 575-16-812 Motion från Centerpartiet 14 

65 594-16-100 Motion från Liberalerna och Centerpartiet 15 

66 600-16-111 Val av ersättare i kommunstyrelsen 16 

67 470-16-111 Anmälningsärende – ny ledamot i kommunfullmäktige 17 

68 470-16-111 Anmälningsärende – ny ersättare i kommunfullmäktige 18 

69 496-16-007 Anmälningsärende – Information om lekmannarevisorernas uppdrag 19 

70 549-16-007 
Anmälningsärende – Revisionsrapport gällande hantering av före-

ningsbidrag 
20 

71 616-16-111 Anmälningsärende - Avsägelse politiska uppdrag 21 

72 617-17-111 Anmälningsärende - Avsägelse politiska uppdrag 22 

73 618-16-111 Anmälningsärende – Avsägelse politiskt uppdrag 23 

74 505-16-410 Remissvar Regionindelning 24 

75  Informationsärenden 25 
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Kf § 56  

 

 
Upprop 

 

Upprop sker, varvid notering om tjänstgörande ledamöter och ersättare göres på till 

protokollet bifogad sammanträdeslista………….………………Bilaga Kf § 56 
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Kf § 57 

 

 
Godkännande av föredragningslistan  

 

Föredragningslistan ändras på så sätt att ärendena 12 och 13 utgår. Dessutom till-

kommer tre ärenden gällande avsägelse av politiska uppdrag under rubriken An-

mälningsärenden som blir nytt ärende nummer 13 i ärendelistan. Ärende 14 blir 

”Remissvar Regionindelning” medan informationsärenden blir ärende 15 på före-

dragningslistan.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan med ovanstående kor-

rigeringar. 
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Kf § 58 

 

 

Föredragning av förslag till kommunens budget 2017 och 
flerårsplan 2018-2019 
 

Kommunens ekonomichef Björn Fogelberg och kommunchef Jan-Olof Appel före-

drar budgetförslaget.  

 

Ordföranden tackar för föredragningen. 

 

Ajournering 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet klockan 18.50 för all-

mänhetens frågestund avseende kommunens budget 2017 och flerårsplan 2018-

2019. En åhörare ställer frågor. Sammanträdet återupptas klockan 19.00.  
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Kf § 59    

Ks § 95   Dnr: 212-16-041 

 

 
Förslag till kommunens budget för 2017 och flerårsplan 
2018-2019 
 

Sammanfattning 

Budgetförslaget har tagits fram av en budgetberedning som har haft ett antal 

möten under våren och hösten.  

 

Kommunstyrelsen tog 2016-03-14 (Ks § 22) beslut om driftbudgetramar för 

2017. De ramarna bygger på innevarande års ramar som justerats för befolk-

ningsförändringar och en generell uppräkning med två procent.  

Budgetförslagets resultaträkning har ett resultat på +2,1 mkr, vilket motsvarar 

2 % av eget kapital, i enlighet med det finansiella målet. 

 

Efter beslutet om driftbudgetramar har ekonomiavdelningen gjort några juste-

ringar för att budgeten skall bli korrekt med tanke på omorganisationen som 

gjordes till år 2016. Justeringarna framgår av bilaga Ramjusteringar som in-

går i budgetförslaget.  

 

Utöver budgetförslaget finns ett antal politiska förslag, som framgår av bilaga 

Budgetförstärkning 2017.  

 

Investeringsbudgeten är på 36 mkr. Den är förhållandevis hög, främst bero-

ende på höga investeringar för fiber. Om alla investeringar blir gjorda kan 

kommunen komma att tvingas låna upp mer medel. Likviditeten är  

16 mkr per 2016-08-31.  

 

I ägardirektiven för Munkforsbostäder AB (som antogs av KF 2012-02-07) 

anges att ett kortsiktigt avkastningskrav skall fastställas i samband med 

kommunens budgetbeslut. Mot bakgrund av Munkforsbostäders nuvarande 

ekonomiska situation och ett stort underhållsbehov, föreslås att avkastnings-

kravet för 2017 sätts relativt lågt på 1,75 % av det totala kapitalet. Denna % 

beräknas med (resultat efter finansiella poster + räntekostnade/tillgångar). 

 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-09-02 

Budget 2017 Munkfors kommun 

Ramjusteringar som ingår i budgetförslaget 

Budgetförstärkning 2017 

Sammaträdesprotokoll från utskotten med deras förslag till budgetbeslut 
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Kf § 59 (forts) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 att godkänna upprättad budget för år 2017. 

2. att avkastningskravet för Munkforsbostäder AB sätts till 1,75 % av det to-

tala kapitalet för år 2017. 

3. Majoritetens föreslagna budgetförstärkningar bifalles under förutsättning 

att regeringen beslutar om fördelning av välfärdsmiljarderna. 

 

Yrkanden 
Peter Ingmarsson (C) yrkar att till majoritetens budgetförstärkning anslå ytter-

ligare medel enligt följande: 

1. Praktikplats för ungdomar 250 tkr (permanent) 

2. Reseersättning för eftergymnasiala studier 150 tkr (permanent) 

3. Upprustning av skolans utrustning för NO och teknik 500 tkr. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Peter Ingmarssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad budget för 2017. 

2. Avkastningskravet för Munkforsbostäder sätts till 1,75 % av det totala kapitalet för 

år 2017. 

3. Den politiska majoritetens budgetförstärkningar bifalls under förutsättning att riks-

dagen beslutar om fördelning av de så kallade välfärdsmiljarderna. 

 

Reservation 
Peter Ingmarsson (C) reserverar sig mot beslutet i den del som gäller budget-

förstärkning till förmån för sitt eget yrkande. 

 
Beslutet skickas till 
Akten 
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Kf § 60    

Ks § 97   Dnr: 320-16-004 

 

 

Riktlinjer för hanteringen av arkiv samt föreskrifter för 
arkivvården i Munkfors kommun 
 
Sammanfattning 
Den kommunala arkivverksamheten bygger på en ansvarsfördelning mellan 

kommunfullmäktige, nämnderna och arkivmyndigheten utifrån de ramar som 

finns angivna i arkivförfattningarna och kommunallagen. Bestämmelserna ger 

kommunerna stora möjligheter att själva avgöra hur arkivverksamheten ska 

bedrivas. 

Fullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården samt besluta om riktlin-

jer för arkivverksamheten i övrigt om inte annat anges i lag. 

 

Ärendet 
Kommuner, landsting och regioner omfattas sedan 1991-07-01 av arkivlagen 

(1990:782), AL. Lagstiftningen som är delvis specifik och detaljerad har i 

kommunerna kompletterats av lokala arkivreglementen. Sveriges kommuner 

och landsting, SKL, är sedan 2007 en sammanslagning av de två tidigare för-

bunden, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Förbunden 

hade var för sig utarbetat förslag till arkivreglementen för kommuner respek-

tive landsting i samband med arkivlagens tillkomst. 

SKL och Riksarkivet har gjort en granskning av arkivreglementen i Sveriges 

kommuner, för att se hur de ska kunna revideras. De arkivreglementen som 

granskades hänvisar till att de har tillkommit med stöd av § 16 i AL. I samt-

liga fall omfattar dokumenten emellertid mer än vad som paragrafen medger. 

Det förekommer även exempel på att fullmäktige fattar beslut i frågor där de 

enligt såväl kommunallagen som arkivlagen inte har rätt att fatta beslut och 

som inte heller är förenligt med grundläggande bestämmelser om förvaltning-

ens självständighet. 

Efter granskningen har SKL och Riksarkivet valt att föreslå riktlinjer kring 

arkivhanteringen i stort. De vill med detta även undvika att skapa begrepps-

förvirring eftersom begreppet reglemente är förbehållet beteckningen på 

fullmäktiges styrdokument för respektive nämnd. 

Riktlinjerna gäller för fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder, 

kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 

ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handels-

bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas med in i 

ägardirektiv eller motsvarande. 
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Kf § 60 (forts) 

 
 
Beslutsunderlag 
Arkivariens tjänsteskrivelse daterad 2016-08-09. 

Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv i Munkfors kommun med råd om 

styrning av arkivverksamheten. 

Förslag till föreskrifter om arkivvården i Munkfors kommun. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinjer för 

hanteringen av arkiv i Munkfors kommun och Föreskrifter om arkivvården i 

Munkfors kommun samt att dessa ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande i 

kommunens bolag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutet skickas till 
Arkivarien 
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Kf § 61    

Ks § 98   Dnr: 556-16-140 

 

 

 

Företagspolicy för bolag hel- och majoritetsägda av Munkfors 
kommun 
 
Sammanfattning  
Munkfors kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag. 

Verksamhet i bolagen är viktiga för att uppnå kommunens långsiktiga mål och 

visioner. Det yttersta syftet med ett kommunägt bolag är det samma som syftet med att 

bedriva verksamhet i kommunal förvaltningsform, verksamheten skall skapa nytta för 

Munkfors kommun och dess medborgare.  

Syftet med en företagspolicy är att skapa spelregler och för att utveckla relationen 

mellan Munkfors kommun och dess bolag. 

Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagen företagspolicy för bolag som är hel-och  

majoritetsägda av Munkfors kommun. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-30 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar företagspolicy för Munkfors kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  
Munkforsbostäder AB 

Munkfors Energi AB 

Voestalpine Precision Strip AB  
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Kf § 62    

Ks § 99   Dnr: 152-16-024 

 

 

Begäran om ökade arvoden från revisorerna 
 
Sammanfattning  
Kommunrevisorerna har till kommunfullmäktiges presidium lämnat in en begäran om 

ökade arvoden för verksamhetsåret 2017. I begäran skriver revisorerna att de i nuläget 

har lägre arvoden än vad som tillämpas i vissa andra Värmlandskommuner. Kommun-

fullmäktige beslutade den 29 mars 2016 att överlämna revisorernas begäran till kom-

munstyrelsens budgetberedning.  

 
Beslutsunderlag  
Kommunrevisorernas skrivelse daterad 2016-02-24 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-18 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-29 § 25 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att de förtroendevalda kommunrevisorernas årliga ar-

vode höjs med 500 kronor per person från och med 2017. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
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Kf § 63    

Ks § 103   278-12-945 

 

 

Utbyggnadsplan Munkfors fibernät 
 
Sammanfattning  
År 2014 antog Munkfors kommun en bredbandsstrategi med målet att  

100 % av permanenthushållen och företag ska ha tillgång till bredband med 

minst 100Mbit/s senast år 2020.  

För utbyggnaden har hitintills beslut tagits i frågor som rör anslutningsavgif-

ter, taxor, del av investeringen och samverkan i gemensamt stadsnät (Mittnät 

AB). 

Utbyggnaden påbörjades redan under 2015 och i delar av tätorten har privat-

personer kunnat ansluta sig även om huvuddelen återstår. De större företagen 

i kommunen har prioriterats och är redan nu anslutna, liksom kommunens 

egna verksamhetsställen. 

Även en stamfiber är nedlagd i banvallen mellan Munkfors och Ransäter vil-

ket gör det möjligt att nu ansluta områdesnät längs den sträckan. 

 

Efterfrågan på bredband/fiber har ökat under senaste året och förväntningar 

på att få tillgång till fiber upplevs idag vara betydligt större än när bredbands-

strategin med målet till 2020 antogs. För den fortsatta utbyggnaden är det där-

för angeläget att fastställa en tidplan med kalkyl för fortsättningen.  

 

I och med anslutningen till gemensamt stadsnät genom Mittnät AB benämns 

hela fibernätet med drift och underhåll med namnet ”Munkfors stadsnät”. Det 

gör att det är enkelt för kunder att hitta stadsnätet på kommunens webb och är 

enhetligt med övriga kommuner som är med i det gemensamma bolaget.  

 

För utbyggnaden av fibernätet krävs stora investeringar under uppbyggnaden 

som då ska finansieras med anslutningsavgifter från kunderna, och så kallade 

”kick back” som kommer via tjänsteleverantörerna i nätet. D.v.s. Munkfors 

stadsnät ska vara finansierat av de som är anslutna till nätet.  

 

Förslaget till utbyggnadsplan är att fram till år 2020 ha byggt ut enligt den ti-

digare antagna bredbandsstrategin.  

Enligt kalkylen i bilaga 4 för Munkfors stadsnät som bygger på en 50 % an-

slutningsgrad genereras det redan från år 2017 ett överskott för stadsnätet.    
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Kf § 63 (forts) 

 Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska redovisningen för fiberbyggnaden sker inom ett så kallat 

eget kollektiv och ska inte belasta den skattefinansierade verksamheten i 

kommunen. Det innebär att det som hitintills kan ske i förvaltningsform inom 

kommunen, ett alternativ är att bilda ett kommunalt bolag för stadsnätet.  

 

Tidplan 

I bilaga 1 redovisas en tidplan för utbyggnaden gällande hela kommunen för 

åren 2017-2020.  

 

Investeringsvolym/ kalkyl 

 I bilaga 2 redovisas en investeringsvolym på 41 969 Tkr för fiberut-

byggnad åren 2017-2020. 

 I bilaga 3 redovisas kalkyl på anslutningsintäkter, 13 506 Tkr. 

 I bilaga 4 redovisas driftkalkyl för Munkfors stadsnät, beräknad på 

åren 2015-2025. 

 

Beslutsunderlag  
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-30 

Bilagor till tjänsteskrivelse 

 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar anta redovisad tidplan och investering för  

utbyggnad av Munkfors fibernät.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 64   Dnr: 575-16-812 

 

 

Motion gällande förbättringar av vägskyltar och vita lin-
jer på parkeringar och vägar 
 
Sammanfattning  
Centerpartiet har genom Peter Ingmarsson inkommit med en motion gällande förbätt-

ringar av vägskyltar och vita linjer på parkeringar och vägar i Munkfors kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13 

Centerpartiets motion inkommen 2016-09-12 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Beslutet skickas till 
Centerpartiet i Munkfors/Ransäter 

Peter Ingmarsson 
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Kf § 65   Dnr: 594-16-100 

 

 

Motion gällande fria pendlingsresor för studenter till or-
ter med högre utbildning  
 
Sammanfattning  
Liberalerna genom Mats Almemark och Centerpartiet genom Peter Ingmarsson har in-

kommit med en motion om fria pendlingsresor med kollektivtrafik till och från studie-

orten för eftergymnasiala studier. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-21 

Liberalerna och Centerpartiets motion inkommen 2016-09-21 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Beslutet skickas till 
Centerpartiet i Munkfors/Ransäter 

Liberalerna i Munkfors/Ransäter 

Peter Ingmarsson 

Mats Almemark 
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Kf § 66 Dnr: 600-16-111 

 

 

Val av ersättare till kommunstyrelsen 
 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktiges valberedning inkommit med 

nomineringsförslag på ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 Irene Andersson (S) 

  

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-22 

Socialdemokraternas nomineringsförslag 2016-09-22 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2016-10-04 § 5 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Irene Andersson (S) till ny ersättare i Munkfors 

kommunstyrelse. 

 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 

Irene Andersson 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-04 17 (25) 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 Kf § 67   Dnr: 470-16-111 

 

 
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning  
Länsstyrelsens protokoll daterat 2016-07-18 anmäls och av protokollet framgår föl-

jande:  

 

 Nicklas Hartwig (S) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige för ti-

den till och med 2018-10-14.  
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Länsstyrelsens protokoll anses anmält och läggs därmed till handlingarna.  

 

Beslutet skickas till  
Socialdemokraterna i Munkfors/Ransäter 

Nicklas Hartwig 
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Kf § 68   Dnr: 470-16-111 

 

 

Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning  
Länsstyrelsens protokoll daterat 2016-07-18 anmäls och av protokollet framgår föl-

jande:  

 

 Conny Eriksson (S) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för ti-

den till och med 2018-10-14.  
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Länsstyrelsens protokoll anses anmält och läggs därmed till handlingarna.  

 

Beslutet skickas till  
Socialdemokraterna i Munkfors/Ransäter 

Conny Eriksson 
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Kf § 69   Dnr: 496-16-007 

 

 

Information om lekmannarevisorernas uppdrag 
 
Sammanfattning  
Lekmannarevisorerna Pauli Björklund och Anette Sundhäll har för kännedom 

till kommunfullmäktiges presidium översänt information om lekmannareviso-

rernas uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 
Lekmannarevisorernas skrivelse daterad 2016-07-04 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-13 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lekmannarevisorernas skrivelse anses anmäld och läggs därmed till hand-

lingarna. 

 

Beslutet skickas till 
Pauli Björklund 

Anette Sundhäll 
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Kf § 70   Dnr: 549-16-007 

 

 

Anmälan av revisionsrapport gällande hantering av för-
eningsbidrag  

 

Sammanfattning  
Revisionsrapport daterad juni 2016 och skrivelse från kommunrevisorernas ordförande da-

terad 2016-08-23 avseende Munkfors kommuns hantering av föreningsbidrag anmäls.  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Skrivelse från kommunrevisorernas ordförande och revisionsrapport anses härmed 

anmälda och läggs till handlingarna. 

 
Beslutet skickas till  
Kommunrevisorerna 

PWC 
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Kf § 71   Dnr: 616-16-111 

 

 

Avsägelse av politiska uppdrag  
 
Sammanfattning  
Åsa Törnkvist (L) anhåller i en skrivelse inkommen 2016-09-27 om entledigande från 

samtliga sina politiska uppdrag. Av kommunens förtroendemannaregister framgår att 

Åsa Törnkvist är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i gemensam överförmyndar-

nämnd, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i kommunstyrelsens utskott omsorg 

och stöd. 

 

Beslutsunderlag  
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-27  

Åsa Törnkvists avsägelse inkommen 2016-09-27 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Åsa Törnkvist (L) entledigas från sina politiska uppdrag som ledamot i kommun-

fullmäktige, ersättare i gemensam överförmyndarnämnd, ersättare i kommunstyrelsen, 

ersättare i kommunstyrelsens utskott omsorg och stöd. 

2. Uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att föreslå ny ersättare i gemensam 

överförmyndarnämnd och ny ersättare i kommunstyrelsen.   

3. Hos länsstyrelsen anhålla om ny röstsammanräkning för att utse ny ledamot i kom-

munfullmäktige för Liberalerna för tiden till och med 2018-10-14.  

 

Beslutet skickas till  
Åsa Törnkvist 

Länsstyrelsen 

Liberalerna i Munkfors 
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Kf § 72   Dnr: 617-16-111 

 

 

Avsägelse av politiska uppdrag  
 
Sammanfattning  
Vanja Persson (L) anhåller i en skrivelse inkommen 2016-09-27 om entledigande från 

samtliga sina politiska uppdrag. Av kommunens förtroendemannaregister framgår att 

Vanja Persson är ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersät-

tare i kommunstyrelsens utskott service samt ersättare i kommunfullmäktiges valbe-

redning. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-27  

Vanja Perssons avsägelse inkommen 2016-09-27 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Vanja Persson (L) entledigas från sina politiska uppdrag som ersättare i kommun-

fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens utskott ser-

vice, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

2. Uppdra åt kommunfullmäktiges valberedning att föreslå ny ersättare i kommunsty-

relsen 

3. Uppdra åt kommunfullmäktige att utse ny ersättare i kommunfullmäktiges valbe-

redning 

4. Hos länsstyrelsen anhålla om ny röstsammanräkning för att utse ny ersättare i kom-

munfullmäktige för Liberalerna för tiden till och med 2018-10-14.  

 

Beslutet skickas till  
Vanja Persson 

Länsstyrelsen 

Liberalerna i Munkfors 
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Kf § 73   Dnr: 618-16-111 

 

 

Avsägelse av politiskt uppdrag  
 
Sammanfattning  
Robin Törnkvist (L) anhåller i en skrivelse inkommen 2016-09-27 om entledigande 

från samtliga sina politiska uppdrag. Av kommunens förtroendemannaregister framgår 

att Robin Törnkvist är ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-27  

Robin Törnkvists avsägelse inkommen 2016-09-27 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Robin Törnkvist (L) entledigas från sitt politiska uppdrag som ersättare i kommun-

fullmäktige. 

2. Hos länsstyrelsen anhålla om ny röstsammanräkning för att utse ny ersättare i kom-

munfullmäktige för Liberalerna för tiden till och med 2018-10-14.  

 

Beslutet skickas till  
Robin Törnkvist 

Länsstyrelsen 

Liberalerna i Munkfors 
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Kf § 74   505-16-410 

KS § 108    

 

 

Remissvar regionindelning 
 
Sammanfattning  
Ett förslag till remissvar gällande Regional indelning, delbetänkande av Indelnings-

kommittén SOU 2016:48 Fi2016/02568/, har tagits fram. Remissvarets slutsats är att 

Munkfors kommun ställer sig bakom indelningskommitténs delbetänkande där Värm-

land bildar region med Västra Götalandsregionen den 1 januari 2019 och att hela lan-

det omfattas av förändringen senast 2023. 

  

Beslutsunderlag  
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-28 

Förslag till remissvar daterat 2016-09-28 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till remissvar 

gällande regional indelning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till remissvar gällande regional indelning. 

 

Beslutet skickas till  
Finansdepartementet 

Kommunchef 

Akten 

 
Reservation 
Maria Sandgren Loa (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
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Kf § 75  

 
 
Informationsärenden 
 
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar om: 

 

 Befolkningsutvecklingen – plus åtta personer till och med 31 juli 

 Arbetslösheten bland unga fortsätter minska 

 Rekordplacering för Munkfors kommun i näringslivsranking 

 Skolranking – Munkfors har klättrat placeringsmässigt 

 Nya förskolan – beräknas stå klar 31 mars 2017 

 Centrummiljön 

 Ombyggnaden Tallbacksvägen 

 Fiberutbyggnaden 

 Ekonomi – kommunen går mot ett bra resultat 2016 


